
Informace proděkana pro studium 2 
o průchodu studiem na Pedagogické fakultě JU 

 
 

(1) Přijímání ke studiu na vysoké škole se řídí § 48 a § 49 Zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých 
školách v platném znění. 

 
 
(2) Úspěšné uzavření akademického roku je dáno několika skutečnostmi: 

a) Student musí získat za 2 po sobě jdoucí semestry alespoň 40 kreditů (viz popis 
kreditního systému studia a Studijní a zkušební řád JU, čl. 27, odst. (1), písm. b) 

b) Student musí získat za 4 po sobě jdoucí semestry alespoň 80 kreditů (viz popis 
kreditního systému a Studijní a zkušební řád JU, čl. 27, odst. (1), písm. c) 

c) Student musí za každý akademický rok získat vážený studijní průměr alespoň 3,40 (viz 
Studijní a zkušební řád JU, čl. (13) a Opatření děkanky PF JU č. 10/2007). 

Tyto skutečnosti musí platit současně. 
 
 

(3) Tyto skutečnosti se budou počínaje akademickým rokem 2009/2010 na Pedagogické 
fakultě JU zjišťovat z údajů zadaných v IS STAG. 

 
 
(4) Údaje do IS STAG zadává vyučující předmětu, resp. zkoušející. Údaje musí být do IS 

STAG vloženy do 3 pracovních dnů od vykonání zkoušky, resp. udělení zápočtu (viz 
Opatření proděkana č. 2/2006). 
Student ve vlastním zájmu v IS STAG sleduje, zda mu vyučující (katedra) vložil 
výsledek zápočtu, resp. zkoušky do tohoto systému. Podle vložených údajů v IS 
STAG se totiž provádí kontrola výsledků studia každého studenta. 

 
 
(5) Vyučující, resp. zkoušející zapíše příslušný údaj též do výkazu o studiu, který předloží 

student. 
 
 
(6) Studijní oddělení po mezním termínu pro splnění požadavků 1. semestru studia, resp. 

akademického roku a který je uveden v harmonogramu každého akademického roku, 
vytiskne každému studentovi Zápisový list A (přehled o vykonaných zkouškách za 
akademický rok předchozí). Studijní referentka z tohoto listu zjistí, který student nesplnil 
minimální požadavky (tj. počty získaných kreditů, resp. vážený studijní průměr, resp. 
dvakrát zapsaný, ale nesplněný předmět, resp. nesplněný „křížkový“ předmět, resp. 
nesplněný blok povinně volitelných předmětů) a připraví k podpisu děkance fakulty 
rozhodnutí o ukončení studia. V rozhodnutí uvede důvod ukončení studia a též poučení o 
opravných prostředcích. 

 
 
(7) V harmonogramu každého akademického roku je uveden termín pro předběžný zápis do 

dalšího akademického roku. Předběžným zápisem se zabývá čl. 17 Studijního a 
zkušebního řádu JU. Student při provádění předběžného zápisu bere na vědomí, že 
informační systém studijní agendy (IS STAG) studenta nijak neupozorňuje mj. na 



skutečnost, že: 
- nelze zapsat a splnit předmět, k němuž nemá splněnou prerekvizitu, 
- nelze zapsat předmět, který je k jinému již spln ěnému předmětu vylučující, 
- zapisuje předmět podruhé, 
- nelze zapsat předmět potřetí. 
Vlastnosti zapisovaných předmětů si student má zjistit v jejich sylabech. Student, 
který předběžný zápis ve stanoveném termínu vůbec neprovedl, se posuzuje podle článku 
17, odst. (5) Studijního a zkušebního řádu JU. 

 
 
(8) Zápis do dalšího akademického roku provede referentka studijního oddělení tak, že po 

skončení období předběžného zápisu, jehož datum je uvedeno v harmonogramu každého 
akademického roku, vytiskne každému studentovi Zápisový list B (přehled o zapsaných 
předmětech pro akademický rok následující). Referentka potvrdí tento list razítkem s 
textem „Řádně zapsán dne ...“ a připojí datum a podpis. Takto potvrzený zápisový list 
vloží do složky studenta, kterou studijní oddělení vede. Student si může předměty ve 
STAGu předzapsané přepsat do svého výkazu o studiu a tento výkaz o studiu (index) 
může předkládat vyučujícímu, resp. zkoušejícímu k zápisu výsledku zápočtu, resp. 
zkoušky. 
 

 
(8) Kontrole výsledků studia podléhají studenti po 1. semestru studia bakalářských a 

nestrukturovaných magisterských studijních programů a pak vždy po skončení každého 
akademického roku. 

 
 
(9) Student může vykonat dílčí část státní závěrečné zkoušky, pokud splnil všechny povinné 

předměty a všechny bloky povinně volitelných předmětů této části. Přitom platí, že k 
poslední části SZZ musí dosáhnout předepsaného počtu kreditů v předepsané skladbě 
(180 kreditů v tříletých bakalářských oborech, 120, resp. 180 kreditů v navazujících 
magisterských oborech, resp. 240, resp. 300 kreditů v „dlouhých“ nestrukturovaných 
magisterských oborech). 

 
(10) Na katedrách PF JU existují některé mylné představy o fungování STAGu a někteří 

učitelé tyto omyly sdělují studentům, kteří je pak považují za pravdivé informace. Např.: 
- Není pravda, že udělení zápočtu, či výsledek zkoušky lze do STAGu zapsat kdykoliv. 

Lze to udělat jen do termínu, který je uveden v harmonogramu AR. Pak probíhá na 
studijním oddělení kontrola studia za předchozí semestr, resp. školní rok, a nelze tudíž 
bez vědomí studijní referentky cokoliv dodatečně vkládat. 
 

- Není pravda, že nastavení kapacit předmětů dělá studijní oddělní nebo proděkan. 
Nastavování kapacit u předmětů je výsostná záležitost kateder, protože ty tak rozhodují 
o svých výkonech. Pokud se tedy student nemůže na předmět zapsat z důvodu malé 
kapacity, je to proto, že katedra nastavila kapacity nedostatečně, resp. nezdůvodnila 
studentům proč je kapacita právě taková. 
 

- Není pravda, že nový předmět může katedra zařadit do nabídky AR kdykoli. 
Naopak, každý takový předmět musí být v nabídce již v průběhu předběžného zápisu, 
aby o něj studenti mohli projevit zájem. K tomu je třeba vytvořit příslušnou verzi 
předmětu pro příslušný akademický rok a zařadit do nabídky pro studenty. 



 
- Stále platí, že podmiňující předmět musí být uzavřen dříve než předmět navazující. A to 

i v případě, že oba jsou zapsány v tomtéž semestru. 
Katedra (zpravidla vyučující, který původně  prerekvizitní svázanost předmětů 
vyžadoval) pak musí ohlídat, aby navazující předmět byl splněn nejdříve následující den 
po předmětu podmiňujícím. Jinak zápočet, resp. zkouška z navazujícího předmětu 
neplatí, což může mít pro nic netušícího studenta fatální následky, vedoucí někdy až 
k ukončení studia pro malý kreditový zisk, či nedostatečný vážený studijní průměr. 
 

- Některé katedry, resp. vyučující vyžadují prerekvizitu tam, kde není. 
Každý vyučující by se měl seznámit s předmětem, který vyučuje, a to nejlépe v jeho 
sylabu, kde jsou mj. uvedeny i předměty podmiňující, vylučující a nahrazované. 
 

- Některé katedry, resp. vyučující často používají chybné zkratky svých předmětů. 
To ztěžuje komunikaci mezi vyučujícími, se studenty nebo se studijním oddělením, a to se 
všemi z toho vyplývajícími nepříjemnostmi. 
 

- Některé katedry, resp. vyučující nedodržují termíny pro zrušení předmětů po 
předběžném zápisu z důvodu nedostatečného zájmu studentů. 
Je to možná pro katedru pohodlné, ale tímto ohlášením teprve začínají další činnosti 
dalších pracovníků v IS STAG. Tyto činnosti pak proběhnout nemohou, nebo alespoň 
nemohou proběhnout včas. 
 

- Některé katedry, které vyžadují B a C předměty i v 1. semestru studia, nepředávají 
seznam studentů a těchto předmětů ve stanoveném termínu a nahlašují je i několik týdnů 
po zahájení výuky v semestru. 
Takové předměty a studenty na ně zapsané lze napříště oznámit studijnímu oddělení 
nejdéle do konce 3. týdne výuky v zimním semestru. 

 
 
 

 
PaedDr. Jan Holec, Ph.D. 
proděkan pro studium 

 
 
 
V Českých Budějovicích 13. listopadu 2009 


